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Gorliwość o dom Twój pożera Mnie*

Malowniczy, utrzymany w romantycznej stylistyce widok katedry w Poznaniu i sąsiednich, okazałych
budowli (na pierwszym planie z lewej XV-wieczny kościół Najświętszej Maryi Panny i psałteria, po prawej
budynek kanonii, a za nim w głębi siedziba Pałacu Arcybiskupiego. Litografia wykonana wg rysunku Juliusa
Rudolpha von Minutoliego z 1833 r., pruskiego radcy rządowego, konsula, rysownika – autora licznych grafik
przedstawiających Poznań XIX wieku. Podczas pobytu w stolicy Wielkopolski stworzył około 100 rysunków
miasta, które są dzisiaj bardzo cennym źródłem wiedzy o Poznaniu z tego okresu.
O katedrze pisaliśmy już w nr 11 Naszego Patrona z 2010 r., teraz spróbujemy przywołać pojęcie katedry w
nieco innym kontekście. Zapraszamy do lektury czasopisma.
(*J 2,17)

Słowo Naszego Proboszcza

Słowo księdza proboszcza
Rozpoczęliśmy nowy rok. Przed nami kolejne miesiące, w
których każdy będzie lepiej poznawał siebie i otaczającą
rzeczywistość. Pod koniec 2013 roku będziemy inni niż na
początku obecnego roku. Nieco inny będzie także ten świat.
Mówi o tym stwierdzenie przypisywane starożytnemu
greckiemu filozofowi Heraklitowi z Efezu: panta rhei –
„wszystko płynie, wszystko na świecie jest zmienne, jest
nietrwałe”.
Jako ludzie wierzący możemy z dumą i radością powiedzieć,
że jedyne co się nie zmienia, to Pan Bóg i Jego słowo. I nie
dlatego, iż jest uparty, ale z tego powodu, że jest doskonały; jest
prawdą, mądrością i pięknem. Dlatego w Nim dostrzegamy
najwyższy autorytet w naszym życiu. W Nim odnajdujemy
szczęście i radość, pokój i poczucie bezpieczeństwa. Śpiewamy nawet w jednej z pieśni: „Panie,
pragnienia ludzkich serc Ty zaspokoisz sam”.
Gdy Bóg ze swoim słowem przestaje być najwyższym autorytetem, wówczas w życiu człowieka
następuje zagubienie. Zaczyna on tworzyć własną filozofię życia. Wtedy sprawą wręcz numer 1 staje
się „dobry klimat”. „Żeby było fajnie, żeby było miło. Atmosfera jest najważniejsza”.
Niebezpieczeństwo takiego podejścia jest większe niż się wydaje. W bliższej czy dalszej perspektywie
zaczyna się stronić od Kościoła i wiary, i to z bardzo prostego powodu – przestaje się myśleć o
nawróceniu, a bardziej popada w lenistwo. Wiara nie ma nic wspólnego z tzw. „świętym spokojem”.
Słowo Boże każe człowiekowi konfrontować swoje życie z Ewangelią i podejmować ciągłą pracę nad
sobą. I w konsekwencji „zakłóca” ów dobry (leniwy) styl życia. Wielu odrzuca wiarę Kościoła, a
wybiera wiarę iluzoryczną. Nigdy „dobry klimat”, „fajnie”, „miło” czy „dobra atmosfera” ostatecznie
nie mogą decydować o hierarchii wartości.
Nieraz od księdza oczekuje się, aby nie poruszał (np. na kolędzie) tematów związanych z wiarą, a
tym bardziej z moralnością. Tłumaczy się to także właśnie dbaniem o dobrą atmosferę. Owszem,
można nie poruszać problematycznych spraw. I będzie może nawet miła atmosfera przez 15 minut
kolędy. A co z wiecznością? Czy warto zaznać kwadransowej, rzekomo fajnej atmosfery, nie myśląc o
niebezpieczeństwie spędzania całej wieczności w fatalnej scenerii? Ojciec Święty Benedykt XVI w
Porta fidei napisał: „Rok wiary (…) jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do
Pana, jedynego Zbawiciela świata. W tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania Bóg objawił pełnię
miłości, która zbawia i wzywa ludzi do nawrócenia i przemiany życia poprzez odpuszczenie grzechów
(por. Dz 5, 31). Dla apostoła Pawła ta Miłość wprowadza człowieka do nowego życia: «Przez chrzest
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe
życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca» (Rz 6, 4). Dzięki wierze to nowe życie
kształtuje całą ludzką egzystencję na radykalnej nowości zmartwychwstania. Na miarę jego wolnej
dyspozycyjności, myśli, uczucia, mentalność i zachowania człowieka powoli są oczyszczane i
przekształcane, na drodze, która nigdy tu na ziemi w pełni się nie realizuje. «Wiara, która działa przez
miłość» (Ga 5, 6) staje się nowym kryterium inteligencji i działania, które przemienia całe życie
człowieka (por. Rz 12, 2, Kol 3, 9-10, Ef 4, 20-29, 2 Kor 5, 17)”.
Jakże bardzo trzeba nam wzbraniać się przed pokusami tego trendu, który bardziej stawia na dobrą
atmosferę niż na nawrócenie. Wiemy, że jeśli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to nie szukamy tzw.
wypełniaczy, bo ich po prostu nie potrzebujemy. Dojrzała wiara rozpala w nas wdzięczność względem
Pana Boga i pomnaża zapał oraz gorliwość apostolską. W takiej wierze nie szukamy „świętego
spokoju”, lecz myślimy o własnym i innych nawróceniu. Niech taka postawa towarzyszy nam w całym
nowy roku i we wszystkich następnych latach naszego życia.
ks. Andrzej Magdziarz
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Zmarł kardynał Józef Glemp, Prymas Polski-senior
24 stycznia 2013 r. zmarł w warszawskim szpitalu Prymas Polski-senior
kardynał Józef Glemp. Miał 83 lata. Nominację na Prymasa Polski otrzymał 7 lipca 1981 r., w 1,5 miesiąca po śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego.
W wywiadzie dla KAI abp Henryk Muszyński powiedział: „To człowiek,
którego podziwiałem zwłaszcza w trudnych chwilach dla Kościoła, gdzie
wykazywał wiele duchowej odwagi, a przy tym potrafił znaleźć rozwiązanie w sytuacjach skrajnych i sobie przeciwstawnych. Na ten czas, w którym Pan Bóg postawił go na czele Kościoła w Polsce po kard. Wyszyńskim, był to pasterz, który dobrze przysłużył się Kościołowi, w tak ważfot. PAP nych i przełomowych czasach.” Prymas-senior został pochowany 28 stycznia w krypcie archikatedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie, zgodnie ze swoją wolą wyrażoną w
testamencie.

Moja wiara
Przeżywamy Rok Wiary. Stwarza on dogodną
okazję do szczególnego zastanowienia się nad
naszą wiarą i więzią z Bogiem.
W życiu duchowym nie jest najważniejsze
zrozumienie Boga, ale dziecięce zaufanie i zawierzenie Jego tajemnicy. Wraz z zaufaniem i przyjęciem Go przyjdzie stopniowe poznanie i rozumienie. Dziecko jest symbolem spontaniczności,
naturalności, prostoty i niewinności. Zrozumienie
tajemnicy Boga zakłada postawę dziecięctwa w
życiu dorosłym – życiu dojrzałym. A to oznacza
rozwój duchowy w kierunku prostoty, otwartości,
ufności, pokory i czystości. Ewangeliczne dziecięctwo jest ciągłym uczeniem się szczerości,
czystości i miłości. Prostota i czystość serca pozwala patrzeć na rzeczywistość oczami zdumienia, zachwytu, podziwu i wdzięczności; pozwala
dostrzegać Boga i Jego obecność w naszej codzienności. Niech dziecięca ufność będzie wzorem dla naszej "dorosłej" wiary!
Poniżej przedstawiamy wybrane rozważania
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kicinie, które na
prośbę pań katechetek napisały kilka zdań na temat swojej wiary.
Mam dopiero 10 lat i w mojej wierze zdążyłam
przeżyć wiele wzlotów i upadków. Kiedy nie powodziło mi się, kiedy prosiłam Pana Jezusa o
pomoc, a On zdawał się nie odpowiadać, złości
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łam się i zaczynałam się zastanawiać czy On naprawdę istnieje. Jeśli tak, to dlaczego pozostawił
moje prośby. Mam jednak plan, że bez względu
na wszystko i na ludzką obojętność religijną, która zdaje się wiązać z wiekiem, ja będę wierząca.
Często myślę co zrobić, żeby nie stać się obojętną
wobec Boga. Nie wszystko jest mi łatwe do zrozumienia, ale staram się, aby mama mi wytłumaczyła, staram się nie popełniać błędów, staram
się uczestniczyć we wszystkich Mszach św. niedzielnych i nabożeństwach. Znam religię, ale
chcę ją pogłębiać. Lubię lekcje religii i wiem, że
Bóg istnieje. Dlatego wierzę w Boga tak, jak niewidomi wierzą w słońce. Każdy człowiek w życiu
doświadcza nieskończonej miłości, którą jest Bóg.
Kocham Go, bo pokazuje mi wszystko miłością i
nie wyobrażam sobie życia bez wiary w Niego.
Wiara daje mi wszystko, lecz kto nie wierzy, to
nie zrozumie miłości wiary. Tym, czym jest miłość
i wiara nie da się opisać słowami, ani wyjaśnić –
to trzeba przeżyć. ( Ewelina)
***
Wiara jest bardzo ważna dla wielu ludzi. Kiedy mówimy o wierze, zawsze musimy pamiętać o
tym, że jest ona darem Bożym. Darem, za pomocą
którego Bóg wzywa nas do tego, żebyśmy coraz
bardziej się do Niego zbliżali, wierzyli w Niego i
Go kochali. Wniosek jest prosty: wtedy więcej
będziemy Go otrzymywali. Wiara karze nam zawierzyć Bogu w szczęściu i w nieszczęściu. Kiedy
jesteśmy szczęśliwi i dobrze się nam powodzi,
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zawsze musimy pamiętać, że powinniśmy się modlić o zdrowie, pomyślność i dobre relacje ze
wszystkimi, ale przede wszystkim dziękować poprzez modlitwę, za wszystko co dobrego nas w
życiu spotkało. Często o tym zapominamy, a w
momencie choroby oraz innej niepomyślności do
Boga się zwracamy. Człowiek wierzący nie podburza się wtedy pytaniami - jak Bóg mógł do tego
dopuścić? ( Piotr)
***
Chodząc do spowiedzi św. oczyszczam się z
grzechów i czuję się lżej i lepiej na sumieniu. Gdy
dokonam czegoś złego, mówię o tym Bogu i Go
przepraszam. Próbuję naprawić swój błąd. Czasami przed snem odmówię dziesiątkę różańca w
jakiejś intencji. Wiem, że Bóg wysłuchuje wszystkich i wszystko wybacza. Jest dla nas przykładem.
Świętych proszę o pomoc w ważnych sprawach,
bo wiem, że Bóg i tak zrobi wszystko co może, aby
ludziom było dobrze, ale też wiele zależy od nas
samych, od naszej własnej woli. Niestety, ludzie
czasami obrażają Boga, robią sobie z Niego żarty, bo nie zdają sobie sprawy, że są na ziemi dzięki dobroci Jezusa. Moja wiara i posługa Bogu też
nie jest idealna. Popełniam błędy, ale potrafię
wywnioskować z nich morały i je naprawiam z
myślą o drugim człowieku. Wiem, że kiedyś przyjdzie zapłata za nasze błędy, ale i za dobre serce.
Dlatego zawsze staram się być wobec Boga
uczciwa i szczera. Wiara, to najważniejsza rzecz,
razem z rodziną. To, na co zasłużymy, po śmierci
będzie odzwierciedleniem naszych czynów na
ziemi. ( Kasia)
W następnym numerze Naszego Patrona zamieścimy kolejne rozważania dzieci. Redakcja
bardzo dziękuje paniom katechetkom za pomysł
zamieszczenia świadectw dzieci na łamach naszego czasopisma, a dzieciom za mądre i piękne
refleksje na temat swojej wiary.
oprac. H.K.

Światełko dla
Józia
Nie obwiniamy Cię Boże,
że nam go zabrałeś, ale
dziękujemy, że nam Go
dałeś.
Józio Kiernicki ur. 1.12.2003 r., zasnął w Panu,
po długiej i ciężkiej chorobie, 27.01.2013 r.
Połączeni w bólu z Rodziną –
redakcja Naszego Patrona.

4

Św. Walenty i walentynki
W historii Kościoła
znani są trzej święci o
imieniu Walenty. Z
każdym związana jest
nieco inna historia.
Jedno z podań mówi,
że ksiądz Walenty za
czasów
rzymskich
udzielał
potajemnie
ślubów zakochanym
parom. Robił to w sekrecie,
ponieważ
Rzymianie zabraniali
zawierania związków
małżeńskich
przez
mężczyzn, którzy nie
służyli jeszcze w wojŚw. Walenty
( Lucas Cransch 1503 r.) sku. Uważali, że przydatność kawalerów na
wojnie jest większa. Właśnie za to został uwięziony i skazany na śmierć. Podczas pobytu w
więzieniu zakochał się w córce strażnika, która
odwiedzała go i dodawała otuchy. Dla niej zostawił liść w kształcie serca z dedykacją „Od
Twojego Walentego”. Trzeba w tym miejscu
nadmienić, że fakt ten wówczas nie był powodem
zgorszenia, bowiem nie obowiązywał jeszcze
celibat. Wyrok śmierci wykonano na Walentym
14 lutego 270 roku.
Inny Walenty był biskupem miasta Terni w
Umbrii (Włochy) i także sprzyjał zakochanym.
Znany był z tego, że jako pierwszy pobłogosławił
związek małżeński między poganinem i chrześcijanką. Także i on pisywał „miłosne” listy. Swoim
wiernym opowiadał w nich o ogromnej miłości
Chrystusa. I on również zginął jako męczennik za
wiarę. Odmówił zaprzestania nawracania pogan,
za co spotkała go śmierć męczeńska w roku 273.
Być może chodzi tu o tę samą osobę Walentego.
Patronem epileptyków jest inny święty Walenty, który żył kilka wieków później i ponoć miał
moc uzdrawiania tej choroby.
W 1496 r. decyzją papieża Aleksandra VI św.
Walenty został ogłoszony patronem zakochanych. Początków tego święta należy szukać już w
czasach pogańskich. Wówczas w połowie lutego
obchodzono święto zwane luperkalia. Był to festyn ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa.
W przeddzień tego święta odbywała się tzw. „miLuty 2013
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łosna loteria” – polegała na tym, że imiona
dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po
czym losowali je chłopcy. Wylosowana dziewczyna stawała się ich partnerką podczas luperkaliów. Zdarzało się także, że odtąd chodzili ze sobą
przez cały rok, a nawet zostawali parą na całe
życie. Czas tego święta „wyznaczała” sama przyroda, bowiem w połowie lutego ptaki gnieżdżące
się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe
nadejście wiosny. To pogańskie święto w V wieku zniósł papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. Przypomnę tylko w tym
miejscu, że dopiero od IV wieku chrześcijaństwo
stało się obowiązującą religią w cesarstwie rzymskim.
W średniowieczu nastąpił wielki rozkwit ruchu pielgrzymkowego. Pielgrzymowano do
miejsc związanych z kultem świętych, do ich
grobów, aby uczcić relikwie. Ten okres to także
czas, w którym odżył kult św. Walentego. Najbardziej było to widoczne w Anglii, Francji i we
Włoszech. W tym dniu ofiarowywano swoim
wybrankom kwiaty i drewniane łyżki z wyrytymi
sercami czy kluczami, pisano listy zwane z czasem „walentynkami”. We Włoszech po dziś
dzień, w najbliższą dniu 14 lutego niedzielę, w
katedrze w Terni odbywa się święto zaręczyn.
Przy grobie św. Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych nieraz z różnych stron świata,
przyrzeka sobie miłość i wierność na czas do dnia
ślubu. Odbywają się tam koncerty, imprezy sportowe, spektakle.
W Polsce przyjął się również zwyczaj świętowania w tym dniu i obdarowywania ukochanej
osoby drobnym upominkiem. Ma on charakter w
dużej mierze komercyjny.
Na koniec chciałem zaproponować modlitwę
do św. Walentego, która znajduje się na stronie
internetowej francuskiej miejscowości SaintValentin:
Święty Walenty, opiekunie tych, którzy się kochają, Ty, który z narażeniem życia urzeczywistniłeś i głosiłeś ewangeliczne przesłanie pokoju,
Ty, który – dzięki męczeństwu przyjętemu z miłości – zwyciężyłeś wszystkie siły obojętności, nienawiści i śmierci, wysłuchaj naszą modlitwę: W
obliczu rozdarć i podziałów w świecie daj nam
zawsze kochać miłością pozbawioną egoizmu,
abyśmy byli pośród ludzi wiernymi świadkami
Luty 2013

miłości Boga. Niech ożywiają nas miłość i zaufanie, które pozwolą nam przezwyciężać życiowe
przeszkody.
Prosimy Cię, wstawiaj się za nami do Boga,
który jest źródłem wszelkiej miłości i wszelkiego
piękna, i który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

oprac. J.K.

Katedra

W październikowym numerze Naszego Patrona z 2010 r. przedstawiliśmy w dużym skrócie
historię naszej poznańskiej katedry pod wezwaniem Apostołów św. Piotra i Pawła. Dzień 22
lutego stanowi dobrą okazję, by przybliżyć znaczenie słowa kat edra, pojęcia określającego nie
tylko kontekst architektoniczny tego wyrazu. Z
łacińskiego cathedra oznacza siedzibę biskupa
diecezjalnego (eccelsia cathedralis) – „głowę i
matkę” wszystkich kościołów diecezji. Kościół,
w którym biskup naucza, sprawuje liturgię, udziela święceń i sakramentów. W Poznaniu jest to
kościół szczególnie wyjątkowy – to katedra
pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich.
Trzeba by odwołać się do jeszcze innego źródła: z greckiego kathédra oznacza krzesło. Specyficzną i uroczystą jego formą jest katedra. To
na niej zasiada biskup. Od nazwy tego krzesła
kościół biskupi, czyli najważniejszy i pierwszy
kościół w każdej diecezji nazywamy również
katedrą. Krzesło biskupa jest znakiem jego urzędu nauczyciela, arcykapłana i pasterza. Wyjątkowe miejsce zajmuje katedra (krzesło, tron) św.
Piotra znajdująca się w Bazylice św. Piotra na
Watykanie.
W starożytnym Rzymie wielką czcią darzono
drewnianą katedrę-krzesło, na której miał zasiadać Piotr. Kult Piotra skupił się w bazylice, zbudowanej nad jego grobem tuż po roku 324. W IV
wieku św. Damazy przeniósł katedrę-krzesło do
zbudowanego przez siebie baptysterium1 na Watykanie. Tam przez wieki była wystawiona
oczom pielgrzymów, którzy z wielką czcią odnosili się do tego symbolu władzy.
Gdy w XVI w. rozpoczęto budowę obecnej
Bazyliki św. Piotra, przeniesiono do niej katedrę,
składającą się z wielu kawałków drewna dębowego połączonych bogato zdobionymi płytkami z
kości słoniowej. Katedrę umieszczono w głównym ołtarzu, w absydzie2 bazyliki, we wspaniałej
marmurowej oprawie, zaprojektowanej przez
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J.Berniniego (1598-1680), jednego z budowniczych tejże bazyliki.
Ale, jak naucza nasz pasterz arcybiskup Stanisław Gądecki: „Katedra św. Piotra to coś więcej
niż tylko kwestia siedziska. Watykańskie pomniki
zwracają nam uwagę na to, co te przedmioty
symbolizują. One przywołują na pamięć Piotra,
któremu Chrystus powierzył zadanie Pasterza
Ludu Bożego w jego drodze ku niebu”.
W III w. św. Cyprian napisał w jednym ze
swoich listów: Piotrowi daje się pierwszeństwo,
ażeby ukazywał, czym jest Kościół Chrystusa,
oraz Katedrę, czyli władzę nauczania i kierowania. (...) Bóg jest jeden, jeden jest Pan, jeden Kościół i jedna Katedra założona przez Jezusa (List
43,5).
Stąd też w Kościele Rzymskokatolickim w
święto liturgiczne zwane jako Natale Petri de
Cathedra czyli święto Katedry św. Piotra katolicy wspominają z czcią owe krzesło Księcia
Apostołów uznawanego za pierwszego papieża.
Święto to przypomina, że Stolica Piotrowa jest
podst awą jedności Kościoła. Przypomina o Kościele, który jest katolicki, apostolski, ale także
rzymski, bo w Rzymie Piotr złożył ostateczne
świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa.
I na koniec
jeszcze
szczypta
historii: W 1558
roku papież Paweł
IV ustalił 18 stycznia jako pamiątkę
wstąpienia na tron
rzymski świętego
Piotra, a 22 lutego
na obchód święta
objęcia stolicy Kościoła Chrystusowego w Antiochii.
Oba święta obchodzone początkowo
w Rzymie, Paweł
Tron św. Piotra w rzymskiej bazy- IV
rozszerzył
lice wykonany w brązie, marmu- obowiązkowo
na
rze, drewnie i stiuku, podtrzymy- cały Kościół łacińwany przez czterech świętych ski. Do roku 1969
ojców Kościoła: Ambrożego, Jana r. Kościół obchoChryzostoma, Augustyna i Atana- dził oba święta. Po
zego, a nad nim, w środku jaśnie- reformie
Soboru
jącego witraża, unosi się gołębica, Watykańskiego II
znak Ducha Świętego. źr. wiki
zostały one połą6

czone w jedno, pod brzmieniem ogólnym: „święto Katedry św. Piotra” obchodzone 22 lutego.

gzal
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baptysterium – budowla wznoszona dawniej przez chrześcijan,
przeznaczona do ceremonii chrztu, zazwyczaj usytuowana w
pobliżu kościoła; 2 absyda – pomieszczenie na rzucie półkola,
półelipsy lub wieloboku, dostawione do bryły świątyni i otwarte
do jej wnętrza, zazwyczaj zamyka prezbiterium.

Instytuty Świeckie Życia
Konsekrowanego

W święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego,
obchodzimy kolejny już raz Światowy Dzień
Życia Konsekrowanego.
Pan Bóg każdego człowieka powołuje do
życia, do rozwoju, do przyjaźni z sobą, do
szukania prawdy i czynienia dobra. Do
niektórych osób kieruje On szczególne wezwanie,
aby oddać się Jemu w sposób wyłączny,
całkowity i radykalny. To zaproszenie jest
niezasłużonym darem, jest tajemnicą. Powołanie
to podejmują ci, którzy usłyszeli słowa: „Pójdź za
Mną”. I odpowiadają na nie poświęceniem
swojego życia Jezusowi. Tak więc można zgłosić
się do seminarium duchownego i zostać
kapłanem, wstąpić do klasztoru – zostać
zakonnikiem lub zakonnicą, można wyjechać na
misje lub wstąpić do Instytutu Świeckiego.
Cóż to są Instytuty Świeckie? Stanowią
najmłodszą formą poświęcenia swego życia Bogu
– na służbę Kościołowi. Powstały z odczytania
znaków czasu dla uświęcenia świata od
wewnątrz.
Dnia 2 lutego 1947 roku Ojciec Święty Pius
XII ogłosił Konstytucję Apostolską Provida
Mater Ecclesia („Troskliwa Matka Kościół”),
która uznawała możliwość praktykowania rad
ewangelicznych i pełnej konsekracji w życiu
świeckim, bez wspólnego zamieszkania i
specjalnego stroju. Odtąd Instytuty Świeckie
zaczęły się rozwijać najpierw w Europie, potem
na innych kontynentach. Sobór Watykański II ujął
istotę
powstających
Wspólnot
osób
poświęconych Bogu, które przyjęły nazwę
Instytutów Świeckich, wydając Dekret o odnowie
życia zakonnego: „Instytuty świeckie, choć nie są
instytutami
zakonnymi,
realizują
jednak
prawdziwie i całkowicie ślubowanie rad
ewangelicznych, uznane przez Kościół (...) same
zaś Instytuty niech zachowują swój własny i
szczególny, to jest świecki, charakter, aby mogły
Luty 2013
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w świecie i niejako od jego strony prowadzić
skutecznie ten apostolat, do którego zostały
powołane” (11). Nowy Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 roku poświęcił Instytutom
Świeckim 21 kanonów – od 710 do 730.
Dla podtrzymywania wzajemnych kontaktów
między Instytutami powstała w 1972 roku
Światowa Konferencja Instytutów Świeckich.
Jest ona organizatorem Międzynarodowych
Kongresów Instytutów. Publikuje też specjalny
biuletyn „Dialogo” – wydawany w Rzymie w
kilku wersjach językowych. Wszystkie Instytuty
Świeckie podlegają rzymskiej Kongregacji
Instytutów
Życia
Konsekrowanego
i
Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Na świecie
istnieje już ponad 200 Instytutów Świeckich
włączonych do Światowej Konferencji. W
większości są to instytuty żeńskie, ale istnieją też
instytuty męskie i kapłańskie. Różnią się one
między sobą duchowością, charyzmatem, a
czasem szczegółowymi celami i formami
działalności apostolskiej. Liczba ich członków
rozsianych na różnych kontynentach idzie już w
tysiące. Realizują oni pełną konsekrację rad
ewangelicznych pozostając w świecie –
uświęcając go za pomocą świeckich środków, na
kształt zaczynu umieszczonego w cieście od
wewnątrz.
Przykładem
swojego
życia
promieniują
wiarą,
nadzieją,
miłością,
przybliżając innych do Chrystusa.
Model duchowości Świeckich
Konsekrowanych
Podczas
międzynarodowego
spotkania
przedstawicieli Instytutów Świeckich w Castel
Gandolfo 20 września 1972 roku papież Paweł VI
powiedział: „Jesteście świeckimi – a jako tacy już
konsekrowani przez sakrament chrztu i
bierzmowania. Lecz wy zdecydowaliście się
podkreślić mocniej waszą konsekrację Bogu
przez profesję rad ewangelicznych, do których
zachowania zobowiązaliście się węzłem stałym i
uznanym.
Pozostajecie świeckimi,
zajęci
sprawami właściwymi i charakterystycznymi dla
laikatu, lecz to świeckość konsekrowana;
jesteście świeckimi konsekrowanymi”.
Poszczególne Wspólnoty Świeckich zwane
Instytutami Świeckimi mają własne, odrębne
oblicza duchowe: franciszkańskie, karmelitańskie
czy jeszcze inne związane z wybraną tajemnicą
patronalną.
Są jednak trzy cechy konstytutywne powołania
do świeckiego życia konsekrowanego w
Luty 2013

Kościele:
1) praktyka
rad
ewangelicznych
potwierdzona uznaną przez Kościół profesją, a
więc celibat, ubóstwo, posłuszeństwo poparte
ślubami, przysięgą lub przyrzeczeniami,
2) zachowanie we wszystkim prawdziwie
świeckiego charakteru życia,
3) apostolstwo pełnione w świecie i niejako
„od strony świata” w miejscach i okolicznościach
odpowiadających świeckim warunkom.
Duchowość
świeckich
konsekrowanych
kształtują rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i
posłuszeństwa, ale dokonuje się to inaczej niż w
życiu zakonnym, ponieważ rady te są
praktykowane na sposób świecki i w warunkach
świeckiego życia. Apostolstwa świeckich
konsekrowanych nie można oddzielić od ich
życia, modlitwy i rad ewangelicznych, wszystko
to bowiem wzajemnie się przenika.
Modlitwą obejmują tych ludzi, wśród których
żyją i pracują. Celibat otwiera na Boga i innych
ludzi. Nie zakładając własnej rodziny, nie wiążąc
się z jednym człowiekiem, świecki konsekrowany
może służyć wielu ludziom, swoim czasem,
sercem, obecnością, pomocą. Ubóstwo pozwala
na dzielenie się z innymi tym, co posiada,
dobrami materialnymi, ale też umiejętnościami,
talentami, czasem i wszelkimi dobrami, które
otrzymał od Boga. Apostolski wymiar
posłuszeństwa pomaga właściwie kształtować
stosunki międzyludzkie, wpływać na wzajemną
miłość braterską. Tak więc osoby świeckie
poświęcone Bogu związane są jednocześnie: ze
światem – przez obecność w nim i aktywność
świecką, z Chrystusem – przez chrzest i
konsekrację, z Kościołem – przez działalność
apostolską wynikającą z chrztu, bierzmowania i
konsekracji.
Dziękując Bogu za różnorodność powołań w
Kościele, módlmy się szczególnie w tym
Światowym Dniu Życia Konsekrowanego za
wszystkich powołanych, za wszystkie osoby
konsekrowane, prośmy o nowe, święte powołania
do życia zakonnego i do życia konsekrowanego, a
więc także do Instytutów Świeckich.
Dorota
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Misja kanoniczna
Szkoła Katechistów Archidiecezji Poznańskiej powstała 15 maja 2010 r. z inicjatywy arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława
Gądeckiego. Dyrektorem szkoły jest ksiądz profesor Jacek Hadryś. Celem jej jest przygotowanie
osób świeckich do prowadzenia katechezy dorosłych w parafiach. Osoby te będą prowadzić katechezy dla rodziców przed chrztem dziecka, przed
I Komunią św. i przed sakramentem bierzmowania dziecka. Przygotowanie katechistów trwa 14
miesięcy i odbywa się w ramach wyznaczonych
spotkań, rekolekcji i stażu odbywanego przez
kandydatów w parafiach. To przede wszystkim
przygotowanie teoretyczne służące pogłębieniu
wiedzy religijnej, obejmujące formację: duchową,
pastoralną, dogmatyczno-biblijną, dogmatycznomoralną i pedagogiczno-katechetyczną. Na każdym zjeździe pomiędzy wykładami jest sprawowana Eucharystia. Przyszli katechiści uczestniczyli również w rekolekcjach zorganizowanych
specjalnie dla nich w Domu Rekolekcyjnym św.
Józefa na Morasku.
Formacja w Szkole Katechistów dla rocznika
2011/2012* zakończyła się 8 grudnia 2012 r. uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego i udzieleniem przez
niego misji kanonicznej tym osobom, które zaliczyły wszystkie etapy formacji. Wśród zeszłorocznych 36 absolwentów była również i nasza
parafianka – pani Maria Hanna Bobak z Janikowa.
W swojej homilii poznański metropolita podkreślił ogromne zadanie jakie stoi przed nowo
powołanymi katechistami, zwrócił uwagę na
wielką potrzebę katechizacji dorosłych i nowej

fot. M.B.
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ewangelizacji. Podkreślił, że w swojej posłudze
nie wystarczy być tylko w komunii z Bogiem, ale
również z samym sobą i z wszystkimi ludźmi, do
których kierujemy nasze słowa. Wtedy dopiero
można mówić o autentycznym i wiarygodnym
apostolstwie Słowa Bożego. Głoszenie Ewangelii, do którego wzywa Chrystus, powinno wynikać z pragnienia podzielenia się nieocenionym
darem, którym Bóg zechciał ich obdarować.
W uroczystości oprócz mianowanych katechistów wzięli udział zaproszeni księża proboszczowie z parafii, w których absolwenci szkoły
będą posługiwać oraz rodziny, przyjaciele i znajomi.
Naszej parafiance serdecznie gratulujemy
otrzymania misji kanonicznej i życzymy Światła
Chrystusowego na jej drodze, a także gorliwości
oraz wytrwałości w pogłębianiu i przekazywaniu
wiary.
H.K.

*Na terenie archidiecezji poznańskiej łącznie jest 99 katechistów,
rocznik 2010/2011 – 63 osoby, rocznik 2011/2012 – 36 osób.

Dobre gimnazjum
Kiedy dziecko kończy szkołę podstawową, to
wielu rodziców zadaje sobie pytania: Które gimnazjum wybrać? Czy najlepsza szkoła to ta, która
jest najbliżej?
Gimnazjum jest szkołą obowiązkową. Do klasy pierwszej przyjmowani są z urzędu absolwenci
szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie
danego gimnazjum. Dyrektor na wniosek rodziców może też przyjąć uczniów spoza obwodu,
jeśli gimnazjum dysponuje wolnymi miejscem.
Nie oznacza to jednak obowiązku chodzenia do
gimnazjum rejonowego. Można uczyć się w
szkole w innym rejonie lub niepublicznej. Możliwa jest pełna dowolność w wyborze konkretnej
placówki.
Duże znaczenie na to, do jakiego gimnazjum
pójdzie nasze dziecko, ma wynik egzaminów
kończących podstawówkę. Wiele gimnazjów ma
wyraźnie określone progi punktowe, od których
przyjmuje wychowanków. Niektóre dodatkowo
przeprowadzają testy wewnętrzne.
Zapewne w wyborze szkoły należy zwrócić
uwagę na: dogodny dojazd, wyposażenie sal lekcyjnych, możliwość nauki języków, propozycje
zajęć dodatkowych, wykształcenie pedagogów.
Warto porozmawiać z dyrekcją danej szkoły oraz
absolwentami i ich rodzicami.
Luty 2013
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Czas dojrzewania to często okres buntu i negacja wielu wartości. Na wpływy zbuntowanych
kolegów narażeni są zarówno chłopcy jak i
dziewczynki. Zadbajmy o to, by kolega z marginesu nie stał się idolem naszego dziecka.
„Nie istnieje szkoła idealna” – tak nam powiedział dyrektor gimnazjum naszego syna, ks. Piotr
Kuś. Możemy jednak szukać takiego miejsca, w
którym jest poszanowanie dla wartości, które
zapewnią naszemu dziecku życie z poczuciem
uczciwości, za co będzie ono darzone szacunkiem
i sympatią otoczenia. Dlatego wybierajmy szkołę,
która nie tylko uczy, lecz także wychowuje. Wiele złego potrafią wyrządzić ludzie wykształceni,
ale samolubni egoiści. Dobry człowiek, nawet
jeśli nie posiada niezwykłej wiedzy czy dyplomu,
będzie pomocą i radością dla najbliższych poprzez swoje serce.
Ten cykl artykułów będzie Państwu przez kolejne miesiące przybliżał dobre szkoły – dobre,
bo sprawdzone i polecane przez dzieci i ich rodziców.
Joanna Tyborowska
O swoim gimnazjum opowiada uczeń
Nazywam się Albert Tyborowski. Od dwóch
lat jestem uczniem Publicznego Gimnazjum Katolickiego im. św. Stanisława Kostki, prowadzonego przez Archidiecezję Poznańską przy ul.
Kanclerskiej 31 (Poznań Grunwald).*
Pierwszy raz do szkoły przyjechałem z rodzicami, na rozmowę z księdzem dyrektorem –
Piotrem Kusiem. Po półgodzinnym zwiedzaniu
(kolejnej już szkoły) byłem przekonany, że to jest
miejsce, w którym chciałbym się uczyć. Decyzja,
którą podjąłem, była najlepszą z możliwych.
Szkoła okazała się fantastyczna. Atmosfera, jaka
tam panuje, jest zgoła inna od tej, którą znałem z
podstawówki. Wszyscy się dobrze znamy. Kiedy
mamy problem klasowy, składamy się na wielkie
pizze, zapraszamy wychowawcę (w piątek albo w
sobotę) i dyskutujemy. Zawsze znajdujemy sposób, by rozwiązać nasze „supełki”. Wychowawczyni – pani Pacholska nigdy nam nie odmówiła
pomocy.
Nasz ksiądz dyrektor jest bardzo stanowczy,
bywa surowy, ale jestem przekonany, że żadna
szkoła nie ma takiego dyrektora. O szkole mówi:
„ Ma to być szkoła publiczna, czyli taka, w której
nie będą pobierane dodatkowe opłaty za naukę.
Katolickość szkoły oznacza dla mnie profesjonalizm, czyli dobre wykonywanie tego, co do nas
należy: uczenia i wychowywania. Natomiast saLuty 2013

mo wychowywanie powinno odbywać się w
oparciu o wartości wynikające z Ewangelii, które
są wpisane w kulturę chrześcijańską i które
współtworzyły przez wieki historię naszego narodu”. Raz po raz ksiądz dyrektor „zbiera ekipę” i
wyruszamy wspólnie, w sobotę do kina. Ksiądz
jest sponsorem nie tylko biletów, ale i popcornu!
Nauczyciele w tej szkole nie kojarzą się z
kimś, kto za wszelką cenę chce, aby uczniowie
nie przeszli do następnej klasy, ale z osobami,
które chcą, aby przedmiot, którego uczą zafascynował jak najbardziej.
Rozwijamy nie tylko ducha, ale i ciało.
Uczestniczymy w dziewięciu różnych turniejach
każdego roku. Nierzadko przyjeżdżamy do szkoły
z pucharami. Prócz tego, w szkole działają najróżniejsze koła pozalekcyjne. Przystępujemy do
różnych akcji i programów.
Do szkoły składałem dokumenty już w lutym,
bo w marcu kończył się nabór. Wymagana średnia na świadectwie (z najważniejszych przedmiotów) nie mogła być niższa niż 4.00, a zachowanie
przynajmniej dobre.
W budynku naszej szkoły (od tego roku) funkcjonuje też Publiczne Liceum Ogólnokształcące
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców.
Bardzo się z tego cieszę, bo chciałbym w nim
kontynuować moją naukę.
Szkołę polecam wszystkim szóstoklasistom.
Zastanówcie się i przyjedźcie na drzwi otwarte.
*www.dobregimnazjum.pl

Albert

Gimnazja katolickie na terenie
archidiecezji poznańskiej:
1. Gimnazjum Katedralne
ul. Filipińska 4, 61-123 Poznań
www.szkolakatedralna.pl
2. Gimnazjum Sióstr Urszulanek UR
Al. Niepodległości 4, 61-714 Poznań
www.gimsupoz.neostrada.pl
3. Gimnazjum im. Matki Jadwigi Borzęckiej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego
ul. Głogowska 147, 60-206 Poznań
www.gloszp.pl
4. Gimnazjum im. Bł. Marii Karłowskiej (S.
Pasterek)
ul. Piątkowska 148, 60-650 Poznań
www.pasterki.archpoznan.org.pl
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5. Publiczne Gimnazjum im. św. Stanisława
Kostki
ul. Kanclerska 31, 60-689 Poznań
www.dobregimnazjum.pl
6. Publiczne Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
im. bł. Natalii Tułasiewicz
ul. Mińska 32, os. Warszawskie, 61-049
Poznań
www.szkoly.poznan.ksw.pl
7. Publiczne Gimnazjum Zakonu Pijarów
im. św. Józefa Kalasancjusza
os. Jana III Sobieskiego 114, 60-689 Poznań
www.poznan.pijarzy.pl
8. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie im. bł.
Piątki Poznańskiej
os. Bohaterów II Wojny Światowej 29,
61-387 Poznań
www.szkola-poznan.salezjanie.pl
9. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Staszica 1, 63-100 Śrem
www.kcek-srem.pl

Jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj
chodzi po świecie
Któż z nas, będąc małym dzieckiem, nie wyczekiwał z niecierpliwością św. Mikołaja? Choć
nieraz srożyła się zima, a dziecięce nosy przymarzały do szyb od ciągłego wyglądania oczekiwanego gościa, dzień ten miał dla nas niezwykły
blask i ciepło. Dziś, pomimo że niejednemu już
siwizna przyprószyła skronie, każdego roku w
grudniowy wieczór wracamy do lat dzieciństwa,
do domu rodzinnego, do ciepła i radości, do spojrzenia matczynych oczu i te wspomnienia
z przeszłości urealniamy w radości swych dzieci
lub wnuków.
Mieszkamy hen daleko za miastem i lasem w
małych wsiach, ale dzięki życzliwości ludzi święty Mikołaj przychodzi również i do nas, niosąc
pełne worki słodkości.
Tradycją w Kicinie od lat wielu jest spotkanie
z Mikołajem w naszym kościele. Zarówno małe,
jak i nieco starsze dzieci, te bardziej grzeczne i te
troszkę mniej, również i tym razem przybiegły w
niedzielne popołudnie do kościoła, aby go powitać, posłuchać, pomodlić się i otrzymać słodką
niespodziankę. Każde z dzieci miało okazję
chwilkę z nim porozmawiać, usiąść mu na kola10

Kicin

fot. G.Z.

nach, potarmosić długą, siwą brodę, niekiedy
nawet przestraszyć się troszkę albo zrobić sobie z
nim zdjęcie. Najbardziej odważni zaśpiewali kolędę lub piosenkę, odmówili modlitwę lub wyrecytowali wierszyk, otrzymując za to dodatkową
słodką nagrodę. Święty Mikołaj na zakończenie
poprosił dzieci, aby były grzeczne i pamiętały o
dobrych uczynkach, uśmiechu i miłym słowie dla
innych. Zarówno dzieci jak i dorośli pożegnali
Gościa chóralnym DZIĘKUJEMY.
By spotkać się z dziećmi z sołectwa Kliny,
święty Mikołaj przybył do malowniczo położonego gospodarstwa agroturystycznego w Dębogórze. Dzieci zebrało się tam mnóstwo, ale i paczek
ze słodkościami była cała fura. Wszyscy cierpli-

Dzieci z sołectwa Kliny u św. Mikołaja w Dębogórze

fot. H.K.

wie czekali też w kolejce, by przywitać się i uścisnąć dłoń Mikołajowi. Wszystkie dzieci miały
możliwość pomalowania sobie buziek w świąteczne motywy, zrobienia origami*, napisania
listu z prośbami o prezenty na przyszły rok i
uczestniczenia w konkursie. Na zakończenie
przesympatycznego spotkania Mikołaj rozdał
milusińskim upragnione prezenty, za które dzieci
pięknie podziękowały i obiecały, że będą baaaaaaardzo grzeczne przez następny rok. ZabawLuty 2013
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nie było obserwować młodzieńców oczekujących
w kolejce po słodkości – prawie sypał się im wąs,
ale nie mając skończonych 17 lat zapewne wciąż
czuli się jak niewiniątka. Żartom i śmiechom w
Dębogórze nie było końca.
Dzieci bardzo dziękują Mikołajom za pamięć
o nich i za łakocie, a my dorośli za te miłe chwile
wspomnień z dziecięcych lat. Serdeczne podziękowania kierujemy także do wszystkich mikołajkowych pomocników: w szczególności do sołtys
Kicina – pani Helenki i do sołtysa Klin – pana
Andrzeja oraz do ich „elfów” z rad sołeckich za
przygotowanie i zorganizowanie spotkań z Mikołajem, dzięki którym zarówno nasze dzieci, jak i
my sami doświadczyliśmy wiele radości i uśmiechów.
H.K.
*origami – sztuka składania papieru, pochodząca z Chin,

rozwinięta w Japonii i dlatego uważa się ją za tradycyjną
sztukę japońską.

Szkolne jasełka
Czy Jezus nie jest głodny w nas?
Czy karmimy Go miłością?
Nasza miłość jest pokarmem dla Jezusa.
Czy Jezusowi nie jest w nas zimno?
Czy czasem nasze serce nie wygasa?
Przyjmujemy Go w Komunii świętej,
ale czy nie zostawiamy Go samego?
Jezus może zmarznąć w naszym sercu,
które nie myśli o Nim.
ks. Jan Twardowski

Jasełka to widowisko związane z Narodzeniem
Pańskim i otaczającymi je wydarzeniami religijnymi i historycznymi. Wzorowane jest na średniowiecznych misteriach franciszkańskich. To
właśnie św. Franciszek z Asyżu uznawany jest za
twórcę przedstawień bożonarodzeniowych.
Tradycja wystawiania jasełek bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie już na stałe wpisała się w
kalendarium imprez szkolnych. Dnia 20 i 21
grudnia 2012 r. uczniowie klasy IIIB i IIIC z wychowawcami przygotowali inscenizację.
Jak zawsze artyści zadbali o to, aby spektakl
miał wyjątkowy charakter. Cud przyjścia na świat
Boga pilnie „nadzorowały” aniołki, wskazując
Maryi i Józefowi stajenkę, w której mogli się
Luty 2013

skryć. Ze snu po ciężkiej pracy zbudziły również
pastuszków, aby mogli narodzonemu Dziecięciu
oddać pokłon i zanieść skromne, ale piękne dary
serca: miłość, dobroć, pokorę i skruchę. Trzej
królowie natomiast tradycyjnie wręczyli złoto,
kadzidło i mirrę. Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w swoje role i wspaniale zaprezentowali
swoje umiejętności. Całość przepleciona była
kolędami i pastorałkami.
Wszystko to pomogło nam choć na chwilę
przenieść się do tak odległych czasów
i uczestniczyć w historii narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Spotkania te przybliżyły nam wydarzenia Betlejemskiej Nocy, wprowadziły w świąteczną atmosferę, a jednocześnie
pobudziły do refleksji. Uczniowie z dziecięcą
prostotą i wrażliwością przypomnieli wszystkim,
że obchodzimy Boże Narodzenie, aby uczyć się
miłości, żeby podawać sobie ręce, żeby się
uśmiechać do siebie i sobie przebaczać.
Pod koniec widowiska pan dyrektor podziękował uczniom za występ oraz złożył wszystkim
świąteczne życzenia, do których dołączył się
również ksiądz proboszcz Andrzej Magdziarz.
Małgorzata Dolska

Od redakcji (uzupełnienie na podst. Encyklopedii Katolickiej, t. 7,
wyd. KUL): Do kanonu jasełek należą: „pasterze”, „Herod”,
„żłóbek” zgodnie z przekazami biblijnymi (Mt 1,18-25; 2.1-18; Łk
2,1-20). Często wychodzą także poza Ewangelię, wprowadzając
wiele scen i postaci dodatkowych, zaczerpniętych z literatury, z
pastorałek, z historii i tradycji polskiej XVII-XX w., także z ludowej tradycji kolędniczej (teksty, melodie, postaci kolędników,
stroje). Zwykle bywają poprzedzone prologiem dającym teologiczne uzasadnienie sensu Bożego Narodzenia.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
2 grudnia
8 grudnia
25 grudnia
29 grudnia
6 stycznia
26 stycznia

Olaf Vissers
Weronika Koczorowska
Ignacy Andrzej Topolski
Lena Miszczak
Paulina Maciejewska
Julia Ratajczak

28 listopada

śp. Irena Kaczmarek (l.82)
z Kicina
śp. Joanna Szubra-Słaba (l.40)
z Kicina
śp. Stanisław Gronowski (l.92)
z Kicina

Do wieczności odeszli
2 grudnia
22 stycznia

11

Z życia parafii

Krucjata dla najmłodszych, czyli jak
zostać przyjacielem Jezusa
Żyj Mszą świętą! Czytaj Ewangelię! Kochaj bliźnich! Bądź
trzynastym apostołem!

Krucjata Eucharystyczna to międzynarodowa
wspólnota dzieci i młodzieży, którą na polski
grunt przeniosła święta Urszula Ledóchowska1.
Mając duże doświadczenie w pracy z dziećmi,
zachwyciła się pomysłem dziecięcej organizacji
o profilu eucharystycznym i w 1925 r. rozpoczęła
tworzenie pierwszych grup w Polsce. Po wojnie
krucjata została w Polsce zdelegalizowana przez
władze komunistyczne, a odrodziła się w latach
80. jako Eucharystyczny Ruch Młodych2. Główne cele to: uformować młodego człowieka
na przyjaciela Jezusa, uczynić go człowiekiem
żyjącym Eucharystią i ukształtować w nim
postawę apostolską. Zasady są cztery i to bardzo
proste: żyj Mszą św., czytaj Ewangelię, kochaj
bliźnich i bądź trzynastym apostołem!
Dzieci, uczestnicząc we wszystkich etapach
formacji (a jest ich aż sześć: Tropiciele Jezusa,
Uczniowie Jezusa, Apostołowie Dzisiaj, Poszukiwacze Prawdy, Odkrywcy Skarbu, Powołani
i Posłani) uczą się, aby
ich życie było Eucharystią, czyli dziękczynieniem, a ich czyny świadczyły o Jezusie, którego
mają w sercach. Rozumieją, że owocem miłości do Pana Jezusa i życia
Eucharystią jest miłość
bliźnich. Uczą się dostrzegać Boga w każdym
człowieku, którego spotykają na swojej drodze.
Starają się wykorzystać każdą okazję do służenia
bliźnim z miłością, nawet w codziennych, zwyczajnych sytuacjach oraz być życzliwym, otwartym i radosnym. Troszczą się o szerzenie Królestwa Serca Jezusa we własnym życiu, jak również
w swoich rodzinach i środowisku.
Po zeszłorocznej wczesnej Komunii Świętej
naszych dzieci zrodził się pomysł wśród rodziców, aby po wakacjach stworzyć naszym pociechom możliwość kontynuacji katechez, podczas
12

których mogłyby dalej wspólnie pogłębiać swoją
wiarę. W odpowiedzi na tę potrzebę ożywiliśmy
w naszej parafii ducha Eucharystycznego Ruchu
Młodych tworząc nową grupę. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie w piątki i prowadzi je
pani Małgorzata Dolska. Pani Małgosia jest nauczycielem w Szkole Podstawowej w Kicinie, w
której pracuje od 2002 r., najpierw w świetlicy
socjoterapeutycznej a dwa lata później jako nauczyciel nauczania początkowego. Dzieci kochają
ją, bo wiedzą, że zawszą mogą na nią liczyć, a
nudzić się przy niej nie sposób. To osoba z pasją i
z sercem na dłoni, która oprócz przekazywania
wiedzy w ramach programu szkolnego wiele
swego prywatnego czasu poświęca na dodatkowe
zajęcia. Zapewne dlatego też propozycję księdza
proboszcza do prowadzenia spotkań ERM przyjęła z radością.
Do dzieci wczesnokomunijnych chętnie dołączyły dzieci starsze – i tak w grupie jedenastoosobowej wraz z panią Magdą Błażejewską (która pomaga ogarnąć głośną ferajnę) spotykają się
w salce domu parafialnego, aby w radosnej atmosferze spędzić ze sobą czas na wspólnej modlitwie, śpiewaniu piosenek, rozmowach i zabawie. Wszystko po to,
aby coraz bardziej
otwierać swoje małe
serduszka na Jezusa
ukrytego w Eucharystii. Poprzez obrazy i
analogie do scen z
Ewangelii dzieci uczą
się dostrzegać inną
rzeczywistość – rzeczywistość
ducha,
która wyrażona w
symbolach, w prosty,
a zarazem głęboki
sposób oddaje istotę
fot. H.K. tego, co trudno jest
wyrazić przy użyciu
nawet wielu słów. Dzieci systematycznie wprowadzane w świat symboli poznają i rozumieją
kolejne etapy pracy nad sobą, a posiadając dużą
wrażliwość na piękno, chociażby otaczającej ich
przyrody, zaczynają dostrzegać mądrość i zamierzenia Stwórcy.
Jako rodzice możemy powiedzieć, że nasze
dzieci bardzo czekają i cieszą się na te spotkania.
Zawsze wychodzą zadowolone, uśmiechnięte, a
Luty 2013
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co najważniejsze – już nie musimy co wieczór
przypominać o modlitwie. Szybko nauczyły się,
że same muszą dbać o swój „duchowy ogródek”.
W grudniu dzieci zostały zaproszone przez
siostrę Danutę Pusty (moderatorkę krajową
ERM) do Społecznej Szkoły im. św. Urszuli Ledóchowskiej przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu,
na jasełka i spotkanie opłatkowe. Otrzymały coś
dla ducha i coś dla ciała. Po ciekawym przedstawieniu czekały na nich obficie zastawione przysmakami stoły i słodkie niespodzianki.
Kolejne spotkania w parafii zapowiadają się
interesująco. Panie planują – jak tylko zrobi się
cieplej na dworze, spotkać się w plenerze, zrobić
wiosenne porządki wokół świątyni, zorganizować
spotkanie dzieci i rodziców połączone ze wspólną
modlitwą i nocowaniem, rajd do Wierzenicy, do
krypty kościoła parafialnego, a przed wakacjami
ognisko z kiełbaskami.
Dzieci cieszą się, że mają energiczną i pełną
pomysłów panią Małgosię, a my rodzice –widząc
radość i szczęście naszych dzieci – jesteśmy radośni i szczęśliwi podwójnie. Ze swej strony
obiecujemy wsparcie i wszelką pomoc.
Pragniemy, aby dobry Jezus ukryty w Hostii
był dla naszych dzieci wzorem i przewodnikiem,
a co najważniejsze – był ich największym PRZYJACIELEM.
rodzice dzieci z ERM
1

Postać matki Urszuli Ledóchowskiej wydaje nam się szczególnie
bliska, a drogi odnowy przez nią wskazane wciąż aktualne. Uczyła
świętości „zwyczajnej”, zakorzenionej w szarej codzienności, w
wypełnianiu zwykłych obowiązków, prac, zadań, w przeżywaniu
zarówno radości, jak i trudności. To ten osobowy, intensywny,
stale pogłębiany kontakt z Jezusem-Hostią i otwarcie się na przemieniające działanie łaski sprawiają, że nawet szara codzienność
owocuje świętością, promieniuje na innych i zbliża ludzkość ku
cywilizacji miłości. 2 Więcej o krucjacie na stronie www.erm.pl

nia się prezentami. Święty Mikołaj jako pierwowzór ówczesnych darczyńców dzielił się z potrzebującymi tym, co miał.
Pamiętajmy jednak, że nie zawsze potrzebna
jest tylko i wyłącznie pomoc materialna. Czasami
potrzebne jest dobre słowo, uśmiech, a czasem
wystarczy spojrzenie, zauważenie drugiej osoby.
W dzisiejszym świecie, zabiegani, zagonieni własnymi sprawami nierzadko mijamy się nie spoglądając nawet na siebie. Mijamy ludzi jakby byli
przedmiotami. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy jak chrześcijanie. Pamiętajmy o tym
każdego dnia roku, w każdej sytuacji, a nie tylko
w okresie świąt Bożego Narodzenia. Okażmy
swoje miłosierdzie drugiej osobie. Nie pozostawajmy obojętni na niedolę innych. Bądźmy przykładem biblijnego dobrego Samarytanina i rozglądajmy się wokół siebie. Zawsze jest ktoś, kto
liczy na naszą pomoc.
Agnieszka Mizerna, parafialny zespół Caritas

Kicińskie kolędowanie
Czas Bożego Narodzenia to czas przemian i
miłości, to rodzinne spotkania, refleksja nad sobą,
ale także szczególna radość, którą wyrażamy
między innymi poprzez śpiew. Śpiewanie kolęd
to jeden z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych. Tradycja owa pojawiła się w naszym kraju już w średniowieczu. Nie były to jednak wówczas kolędy w języku polskim, ale po

Świąteczna pomoc materialna
i duchowa
Przed świętami Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy w sklepach naszej parafii zbiórkę
żywności dla najbardziej potrzebujących parafian. Dzięki ofiarności wielu wiernych zebraliśmy sporą ilość produktów żywnościowych. Cieszy nas fakt, iż tak liczna grupa ludzi odpowiedziała na naszą prośbę. Zebrane produkty jeszcze
przed świętami trafiły do kilku rodzin z naszej
parafii. Bóg zapłać wszystkim za okazaną hojność .
To właśnie w okresie świąt Narodzenia Pańskiego pielęgnowana jest tradycja obdarowywaLuty 2013

fot. H.K.

łacinie. Najstarsza polska kolęda pt. „Zdrów bądź
królu anielski” pochodzi z 1424 r. (ma więc prawie 600 lat!) i jest przekładem z j. czeskiego.
Warto wspomnieć, że według tradycji autorem
pierwszej „prawdziwej” kolędy miał być św.
Franciszek z Asyżu (zatem możliwe, że śpiewano
13
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ją przy szopce, której Święty był pomysłodawcą,
może nawet w 1223 r.1).
Kolęda pierwotnie była po prostu radosną pieśnią noworoczną, która współcześnie przyjęła
formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywana
jest w konwencji religijnej, a wywodzi się z tradycji ludowej. Odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego nazywana jest
pastorałką – która w odróżnieniu od kolędy we
współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich
nabożeństwach religijnych ze względu na swój
świecki charakter.
Dziś kolędy i pastorałki częściej odtwarzane są
z płyt CD, czy też słuchane w telewizji przy okazji różnych koncertów bożonarodzeniowych, niż
śpiewane samodzielnie. Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci, ale i dorośli. Jest to wspaniała
okazja do wspólnego kolędowania na żywo.
Dlatego 30 grudnia 2012 r. o godz.15.00 w
naszej kicińskiej świątyni odbył się koncert kolęd
w wykonaniu dzieci. Został on przygotowany z
inicjatywy nauczycieli katechetów: pani Krystyny
Cuprych i pani Krystyny Michałowicz. Głównym
celem było propagowanie i kontynuowanie jednej
z najpiękniejszych polskich tradycji: śpiewania
kolęd i pastorałek w okresie świąt Bożego Narodzenia, a także umożliwienie dzieciom prezentacji własnych umiejętności. Do udziału w konkursie zgłosiło się około 30 dzieci w wieku od 4 do
13 lat. Młodzi wykonawcy zagrali i zaśpiewali
znane kolędy i pastorałki. Utwory zostały wykonane zarówno a cappella, jak i z towarzyszeniem
instrumentów: trąbki, flażoletów, gitary, dzwonków i skrzypiec. Kolędy „grały” nie tylko w
uszach, ale przede wszystkim w sercu. Było to
przeżycie nie tylko dla tych, którzy śpiewali. Miło, że zrodził się tak wspaniały pomysł i że znalazł realizację w naszej parafii. Ksiądz proboszcz
Andrzej Magdziarz – jako gospodarz – po występie podziękował za wspaniałą ucztę duchową,
jaką zgotowały dzieci. Na koniec wszyscy artyści
otrzymali słodkie niespodzianki.
Dziękujemy organizatorkom i wszystkim wykonawcom za piękne kolędowanie.
Małgorzata Dolska
Źródła: 1Tadeusz Słotwiński, Życie św. Franciszka z Asyżu, s. 4652, Komisariat Ziemi Świętej, Kraków 2008; 2 wikipedia.
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Koncert chóru Arsis
i zespołu Punto Latino
Dnia 5 stycznia w kościele p. w. Matki Boskiej
Fatimskiej w Koziegłowach odbył się niezwykły
koncert. Niezwykły, bowiem wykonawcy, których mieliśmy okazję oglądać i słuchać, przyjechali do nas z kilku krajów. Kiciński chór Arsis,
którego dyrygentką jest Karolina PiotrowskaSobczak, wystąpił wspólnie z zespołem Punto
Latino. Członkowie zespołu pochodzą z Meksyku, Peru, Boliwii, Brazylii i Chile. Organizatorem
całego przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury Sokół w Czerwonaku. Koncert składał się z
trzech części. W pierwszej części zaprezentował
się chór Arsis a cappella, wykonując „Juhaską
Kolendę”, kolędy rosyjskie: „Oj, widit Boh”,
„Niebo i ziemla”, „Nowa radost stała”, „Wsielennaja wiesielisia” oraz „O gwiazdo Betlejemska”.

fot. P.S.

W drugiej części koncertu do chóru dołączył
zespół Punto Latino, aby wspólnie wykonać „Misę Criollę”, której twórcą jest Ariel Ramírez.
Ariel Ramírez był argentyńskim kompozytorem,
pianistą i dyrygentem. Olbrzymi wpływ na jego
twórczość wywarła argentyńska muzyka ludowa,
czy szerzej: południowo-amerykańska. „Misa
Criolla” („Msza Kreolska”) wpisuje się w gatunek mszy muzycznej, który liczy już sobie 500
lat. Składa się ona z pięciu części: Kyrie, Gloria,
Credo, Sanctus, Agnus Dei. Forma wywodzi się
bezpośrednio z liturgii chrześcijańskiej. Muzyka
ilustrowała liturgiczne teksty, oczywiście łacińskie. „Misa Criolla” była swoistą odpowiedzią na
postanowienia Soboru Watykańskiego II, który
zezwolił na odprawianie Mszy w językach narodowych.
Następnie chór Arsis razem z zespołem Punto
Latino zaśpiewał kilka kolęd, także w języku
Luty 2013
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hiszpańskim. W trzeciej części koncertu wystąpił
już sam zespół Punto Latino, który między innymi zaśpiewał jedną z najbardziej znanych pieśni
kubańskich „Guantanamera”.
Cały koncert upłynął w cudownej atmosferze
świąt. Chór Arsis oraz członkowie zespołu Punto
Latino dzięki wspaniałym głosom oraz cudownym kolorowym ponczom pozwolili nam przenieść się myślami do egzotycznych krajów. Pieśni, przepiękne brzmienie języka hiszpańskiego
oraz suplikacje kierowane z ufnością do Stwórcy
wywoływały w naszych sercach wzruszenie.
W kościele zapanowało poruszenie – zarówno
dzieci jak i dorośli podrygiwali delikatnie w rytm
latynoskiej muzyki. Kolejne utwory mijały i nikt
nie myślał o powrocie do domu. Odnosiło się
wrażenie, że słuchacze odkryli w sobie całe pokłady energii, a przede wszystkim ogromne ilości
wszechogarniającej radości. Jednak wszystko co
dobre, szybko się kończy. Oklaski, kolęda na bis i
cudowny koncert dobiegł końca, a nam pozostało
się pożegnać z chórem Arsis i zespołem Punto
Latino. Pozostała radość, niedosyt i pragnienie,
żeby podobne inicjatywy miały częściej miejsce
w naszej gminie, bowiem wnoszą w nasze życie
radość, uczą szacunku, otwartości dla innych ludzi, kultur i narodowości. Jednak przede wszystkim pokazują, że Kościół w dwudziestym pierwszym wieku – dla młodego człowieka i nie tylko
– może stać się miejscem pełnym radości, gdzie
nawet rytmiczne podrygiwanie w rytm muzyki
latynoskiej, choć może nieco odmienne od naszego polskiego, tradycyjnego wyznawania wiary,
jest równie pięknym sposobem na wielbienie Boga i głoszenie Jego chwały.
Anna Nowacka-Kościelniak

A Słowo Ciałem się stało.
Misterium Wcielenia
Od kilku lat w okolicy uroczystości Objawienia Pańskiego – 6 stycznia (tzw. Trzech Króli)
odbywają się w naszej parafii Misteria Wcielenia.
Również i w tym roku wpisały się one na kartę
historii naszej wspólnoty i zbiegły się dokładnie z
tym świętem.
Reżyserem, zresztą nie po raz pierwszy pełniącym tę funkcję i jak zawsze sprawdzającym
się w tej roli, był pan Leszek Lesiczka. Gdyby nie
jego determinacja, na pewno nie doszłoby do
tego. To dzięki niemu i zaangażowaniu wielu
osób mieliśmy okazję wkroczyć w tajemnicę tego
Luty 2013

niesamowitego wydarzenia. Praca, ogromna praca jak i serca w to włożone przyniosły wspaniały
efekt końcowy. Niektórzy z nas mieli okazję po
raz pierwszy brać czynny udział w Misterium.
Większość jednak pełniła swoje role kolejny raz,
pamiętając pierwsze Misterium sprzed wielu lat,
jeszcze za życia śp. Ewy Mazur – autorki i pomysłodawczyni tego przedsięwzięcia. Każde kolejne
uczestniczenie jest dla nich wielkim przeżyciem i
nowym doświadczeniem.
O godzinie 15.00 kolędą i słowem wprowadzającym skierowanym do nas przez reżysera
rozpoczęliśmy tegoroczne Misterium. W sposób
chronologiczny, ukazany na kartach Ewangelii,
mogliśmy przeżyć wszystkie wydarzenia – od
Zwiastowania aż po Objawienie Pańskie – które,
choć miały miejsce ponad dwa tysiące lat temu,

fot. H.K.

jakże aktualne są dzisiaj. W rolę św. Rodziny
wcielili się: p. Magdalena Orczyńska (Maryja), p.
Jerzy Wawrzyniak (św. Józef) i trzymiesięczny
Jakub Błażejewski (Jezus). W całym przedsięwzięciu wzięło udział 40 osób, z których najmłodszymi byli mały Kubuś, siedmioletnia Gabrysia (anioł) i siedmioletni Wojtek (pastuszek),
ponadto Weronika, Ewelina, Alicja (aniołki) i
Krzyś (pastuszek), a także młodzież i dorośli. To
pokazuje, że rozpiętość wiekowa pomiędzy
uczestnikami nie jest przeszkodą w osiągnięciu
tak wspaniałych efektów. O oprawę muzyczną
zadbali: zespół Ave pod przewodnictwem p. Piotra Koniecznego oraz Kasia Romanowska i Weronika Blinkiewicz. Po upływie ponad godziny
dotarliśmy do finału naszego wspólnego dzieła.
Na zakończenie do wszystkich słowo skierował
ksiądz proboszcz, zapraszając między innymi już
na przyszłoroczne Misterium Wcielenia. Zaśpiewaliśmy wspólnie kolędę, a następnie dzieliliśmy
się wrażeniami z innymi przy kawie w domu parafialnym.
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Niech nasze
uczestnictwo w
tym Misterium
sprawi, że cud w
Betlejem zaowocuje w naszych
sercach i naszej
codzienności.
Tak jak wtedy
przyszedł Chrystus, niech i teraz
przyjdzie
do
tych, którzy Go
jeszcze nie znają,
fot. H.K.
bo poznać nie
pragną lub Go odrzucają. Niech znajdzie miejsce
również w ich życiu. A Pan Bóg niech nam
wszystkim błogosławi. Uwieńczeniem tego niech
będą słowa kolędy:
Cicha noc, święta noc,
jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem Dziecina Święta
wznosi w górę swe rączęta,
błogosławi lud.
Anna Błażejewska

Różaniec Rodziców
W niedzielę 6 stycznia 2013 r. po raz drugi w
naszej parafii zostały pobłogosławione książeczki
z tajemnicami różańcowymi dla rodziców. Kolejna dwudziestka naszych parafian utworzyła różę
różańcową pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki, dołączając do ruchu modlitewnego znanego jako Różaniec Rodziców za dzieci.
Przypomnę, że pierwsza róża RR pw. św. Józefa powstała w naszej parafii1 kwietnia 2012 r.

fot. H.K.
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Różaniec Rodziców rozwija się bardzo dynamicznie. Pierwsza róża w Polsce została utworzona w Gdańsku-Oliwie podczas rekolekcji, które odbyły się tam we wrześniu 2001 r. Rekolekcje
te poruszały temat modlitwy przebaczenia i modlitwy o uzdrowienie relacji rodzice-dzieci. W
następnym roku powstała tam kolejna róża, a w
2003 r. było ich już pięć. Ruch ten zaczął rozszerzać się na całą Polskę, a nawet poza jej granice.
Pierwszą różę kicińską zarejestrowano jako
1658. różę w Polsce, a drugą jako 1852 i są już
następne! W naszych różach modlą się zarówno
bardzo młodzi rodzice, z ufnością powierzający
swoje pociechy Matce Najświętszej jak i ci, których dzieci są już dorosłe. Wszak rodzicami zostaje się na zawsze i modlitwa za dorosłe już
dzieci jest wielką pomocą w ich życiu.
Zachęcam zatem serdecznie wszystkich rodziców do włączania się do tej formy modlitwy.
Proszę dzwonić, pisać do mnie w tej sprawie.
Zapraszam do zapoznania się z RR przez internet.
Wystarczy „wrzucić” w wyszukiwarkę hasło:
„Różaniec Rodziców za dzieci”.
zelatorka RR – Katarzyna Romanowska

Różaniec Rodziców
kontakt telefoniczny: 502 495 958
e-mail: katarzynaromanowska@vp.pl

Światowy Dzień Chorego
11 lutego będziemy po raz kolejny obchodzić
Światowy Dzień Chorego. Został ustanowiony
zostało przez papieża Jana Pawła II i obchodzony
jest w dniu wspominania pierwszych objawień
Maryi w Lourdes*.
Zatrzymajmy się na chwilę w tym dniu i pomyślmy o tych, którzy życiem i cierpieniem
chwalą Boga. To oni często przez wiele lat trwają
w wierze trudnej, bolesnej, ale i prawdziwej, pełnej miłości. Dla nas, żyjących obok, często niezauważalne jest cierpienie drugiej osoby, a przecież jako chrześcijanie niejako w rodowód wpisane mamy miłosierdzie i oddanie dla bliźniego.
Przecież to Pan Jezus jako nasz nauczyciel pokazał nam drogę, którą mamy iść. Pokazał nam
prawdziwą miłość przez cierpienie. Popatrzmy na
chorych i cierpiących i uczmy się od nich miłości
do Boga.
Luty 2013
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Jan Paweł II ustanawiając Światowy Dzień
Chorego zaznaczył, że ma on na celu „uwrażliwienie Ludu Bożego i – w konsekwencji – wielu
katolickich instytucji działających na rzecz służby
zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu cierpienia na
płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na
płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w
duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz
cenniejszego zaangażowania wolontariatu...”
Agnieszka Mizerna, parafialny zespół Caritas
Od red.: W tym roku uroczyste obchody XXI Światowego Dnia
Chorego odbędą się 11 lutego 2013 r. w sanktuarium maryjnym w
Altötting, w Bawarii.

Pielgrzymowanie i Rok Wiary
Pielgrzymowanie do miejsc świętych jest jedną z form pobożności, dostępną wielu ludziom.
W Roku Wiary papież Benedykt XVI szczególnie
podkreśla znaczenie i cel udziału w pielgrzymkach do Rzymu oraz do Ziemi Świętej.
Termin „pielgrzym” pochodzi z języka greckiego, gdzie
pre-epi-demos tłumaczono jako
„cudzoziemiec”. Podobne znaczenie ma łacińskie słowo peregrinus – osoba podróżująca
do różnych krajów i nie będąca
ich obywatelem. W języku
łacińskim powstało ono z wyrazów per i agros, które w połączeniu znaczą „przez pola”.
Obecnie pielgrzymowanie także odnosi się do podróżowania, przebywania poza miejscem zamieszkania. Przede wszystkim
jednak ma ono wymiar religijny, a w zależności
od intencji i pobudek człowieka nabiera charakteru pokutnego, dziękczynnego czy błagalnego. W
pielgrzymce indywidualnej lub grupowej wierni
pragną pogłębić swoją więź z Bogiem, ze wspólnotą Kościoła i udają się do miejsc związanych z
wyznawaną wiarą. W przeżywanym Roku Wiary
Benedykt XVI również nawiązuje do istoty pielgrzymowania.
W Nocie Kongregacji Nauki Wiary, zawierającej wskazówki duszpasterskie odnoszące się do
Listu apostolskiego Porta fidei czytamy: „W Roku Wiary należy zachęcać wiernych, by pielLuty 2013

grzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam złożyć
wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha
Świętego, w jedności z tym, który dziś wezwany
jest, by utwierdzać w wierze swoich braci (por.
Łk 22, 32). Ważną rzeczą będzie także zachęcenie do udziału w pielgrzymkach do Ziemi Świętej, miejsca związanego z obecnością Jezusa,
Zbawiciela, i Maryi, Jego Matki”. Celem pielgrzymek stają się więc miejsca ważne ze względu
na pojawienie się chrześcijaństwa i powstanie
Kościoła powszechnego. W Roku Wiary szczególnie zachęcani jesteśmy do refleksji nad własną
wiarą, na zwrócenie uwagi na chrzest święty,
który zapoczątkował w nas życie Boże. Ten sakrament stał się początkiem indywidualnej, bliskiej więzi z Chrystusem, natomiast miejscami
związanymi z przyjęciem wiary przez świat ludzki są Stolica Apostolska i Ziemia Święta. Znajdują się one u fundamentów powstania Kościoła i
mocno łączą się z obecnością Chrystusa, Jego
Matki oraz apostołów.
We współczesnym świecie zmieniają się wyznawane wartości, a wraz z nimi podejście do
religijności i symboli z nią związanych. Wszechobecne mass media, które mają dawać prawo wyboru, wolność, w pewien sposób zniewalają człowieka, chcą go
pozyskać dla swojego świata,
kultury masowej. Na wiarę,
osobiste przeżycia nie ma
miejsca. Bogiem stają się inne
rzeczy, nietrwałe, wyimaginowane. Benedykt XVI mówi
o zamienianiu się duchowości
współczesnego człowieka w
pustynię. Rok Wiary ma więc
pomóc zatrzymać się i przyjrzeć się własnej wierze, temu w co tak naprawdę wierzę. Taka refleksja pozwala również na ponowne odkrycie wiary
i przeżywanie radości, która z niej wypływa.
Pielgrzymowanie jest jednym z widocznych
przejawów poczucia jedności z Kościołem i
świadectwem wiary żywej, która szuka Pana Jezusa, chce Go poznawać, spotykać się z Nim w
Eucharystii, ale i też przez siostry i braci, we
wspólnocie. Poprzez uczestnictwo w pielgrzymkach do różnych miejsc w kraju czy za granicą
następuje jawnie okazywana przynależność do
Chrystusa, wskazanie na Prawdę i na piękno wiary. „Na pustyni trzeba nade wszystko ludzi wiary,
którzy własnym życiem wskazują drogę ku Ziemi
17
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obiecanej i w ten sposób uobecniają nadzieję”
(fragment homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego w dniu inauguracji Roku Wiary – 11 października 2012 r.).

RS

Źródła:
http://www.pastoralna.pl/files/301%20Definicja%20pielgrzymki
%20i%20sanktuarium.pdf;
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documen
ts/rc_con_cfaith_doc_20120106_nota-anno-fede_pl.html;
http://www.wzch.org.pl/biuletyn/BIUL_96.PDF;
P. Scannell, Media and communication, 2007 r.

Warto przemyśleć
Za nami gorączka
sylwestrowej
nocy,
fajerwerków,
noworocznych życzeń, może
nie
przysłowiowych
„stu lat” ale na pewno
pomyślności szczęścia,
zdrowia, itp., itd. Na
marginesie warto przytoczyć wyniki ostatnich
badań KPMG1, z których wynika, że dla
uświetnienia
sylwestrowej nocy tylko na zakup fajerwerków polskie
społeczeństwo wydało ponad 440 mln zł (w ubiegłym roku ponad 300 mln zł). Kalendarze też już
zapewne wymienione na nowe, pozostało chyba
tylko odruchowe przerzucenie kilku kartek terminarza, by przekonać się jak wypadają w tym roku
święta, weekendy, imieniny najbliższych. Powoli,
acz nieubłaganie wkręcamy się w wir codziennych obowiązków podejmując „walkę” o przetrwanie.
Tak sobie w wolnej chwili siedząc w wygodnym fotelu i rozmyślając nad człowieczym losem, trącam niechcący ramieniem leżącą nieopodal książeczkę. To właściwie dość opasłe tomisko
spoczywające na biurku już chyba od ponad
kwartału pod stertą innych „lukrecji” i czekające
z cierpliwością na swoją kolej. Nie twierdzę bynajmniej, iż po nią wcześniej nie sięgałem, a jej
pozycja w stosie lektur nie świadczy o braku zainteresowania nią z mojej strony. Muszę jednak
lojalnie przyznać, iż czynię to dość rzadko, gdyż
pozycja to niełatwa w czytaniu. Już samo nazwisko autora budzić winno szacunek. Żywoty Świętych2, bo o nich wspominam, opracowane przez
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księdza Piotra Skargę3, jezuitę, rektora Akademii
Wileńskiej, czołowego przedstawiciela kontrreformacji, narodowego kaznodziei, spowiednika
Zygmunta III Wazy – muszą budzić respekt i
szacunek, wskazując zarazem na potencjalne
trudności pojawiające się przy lekturze owego
dzieła. Tegoż samego autora, którego imię i nazwisko
zapewne
pamiętamy jeszcze
z czasów szkolnych
i z jego sławnych
Kazań sejmowych,
a którego to twórczość i działalność
na osobne zasługuje
omówienie.
Tudzież z obrazu Jana
Matejki – gdzie stoi
ze
wzniesionymi
dłońmi i płomiennie wygłasza swe
kazanie. Jużci, sam
Jan Matejko Kazanie Piotra
warsztat
pisarski
Skargi, 1864, z uwiecznionym
może z początku Michałem Szweycerem jako ks.
Piotrem Skargą; ze zbiorów
nic nieprzeczuwaZamku Królewskiego
jącego czytelnika
w Warszawie.
zaskoczyć, żeby nie
powiedzieć – przerazić, ale zachętą do podjęcia
wysiłku niech będzie fakt, że pozycja ta niezmiennie od chwili wydania tj. od 1579 r. aż do
połowy XX wieku cieszyła się ogromną poczytnością i uznaniem, doczekawszy się ponad dwudziestu wielonakładowych wydań. Według wydawcy to oczywisty dowód, że społeczeństwo
polskie zrosło się duchowo z tym przedziwnym
arcydziełem jednego z największych swych pisarzy i że, jak czytamy we wstępie Żywotów: „chce
je zachować w skarbcu tych dzieł, którymi nadal
żywić się będą długie pokolenia”. Zatem czytać
się je powinno niespiesznie, z przynależną starannością, rozkoszując pięknem niespotykanej
już obecnie polszczyzny. Pewnie studiował ją
ongiś kiciński proboszcz śp. ks. Leon Spachacz,
przygotowując się do swoich homilii, a którego
własnoręcznym podpisem i pieczęcią sygnowane
są strony dzieła. Wszak najważniejsze przed nami. Pisze o. Mieczysław Bednarz SJ: „Żywoty
Świętych to owoc tej miłości i pracy służebnej,
zrodzony z gorącego pragnienia, by ukazując
przykłady świętości, «pomagać duszom» do
wstępowania w ślady świętych – dla większej
chwały Boga, dla większego dobra Kościoła
Luty 2013
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Chrystusowego i Ojczyzny. Ten cel przyświecał
Skardze przy pisaniu Żywotów”.
gzal
1

KPMG – jedna z prestiżowych firm świadcząca usługi doradztwa
podatkowego i gospodarczego, mająca swe przedstawicielstwo
także w Polsce. 2 Piotr Skarga, Żywoty Świętych Starego i Nowego
Zakonu na każdy dzień i cały rok, t.1-4, Wydawnictwo Księży
Jezuitów, Kraków 1933 r., t.1 i 2 dostępny w bibliotece parafialnej; 3 Piotr Skarga (1536 – 1612) głosił kult ascezy, wskazywał na
znaczenie celibatu i pielgrzymek. Reprezentując stanowisko katolickie, swoje argumenty opierał na Piśmie św., wskazując na
potrzebę wykorzenienia herezji w celu odnowy silnego państwa.
Żywoty świętych (1579) nie były oryginalnym dziełem Skargi, ale
przeróbką dzieł zachodnioeuropejskich, zwłaszcza żywotów napisanych przez zakonnika-kartuza z Kolonii, Wawrzyńca Suriusa.
Przed Trylogią Sienkiewicza była to najpopularniejsza, najchętniej
czytana przez wszystkie warstwy społeczne książka polska, która
przyczyniła się do utrwalenia patriotyzmu i pobożności (wg edupedia.pl).

Wspomóż rozwój społeczności
lokalnej!

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Kicina i Okolic – Len w wyniku swojego zaangażowania w sprawy publiczne i społeczne otrzymało pod koniec 2009 r. status organizacji pożytku publicznego. Daje nam to możliwość
korzystania z wielu przywilejów, jakie przewidziane są ustawą dla tego typu organizacji oraz
podnosi naszą wiarygodność w kontaktach z innymi partnerami. Co najważniejsze, działalność
naszą możemy kontynuować także i dzięki Państwa pomocy w postaci 1 % podatku, który możecie Państwo przeznaczyć na działalność statutową naszego Stowarzyszenia przy okazji rocznego rozliczenia PIT.
To właśnie dzięki Państwa pomocy Stowarzyszenie zrealizowało do tej pory wiele cennych
inicjatyw i zadań, do których należało m. in.:
opracowanie dzięki aktywnej współpracy z Gminą Czerwonak Planu Odnowy Wsi Kicin oraz projektu „ośrodka kultury”
dla mieszkańców Kicina.
Organizowaliśmy
także
zimowe i letnie półkolonie
dla dzieci, rajdy rowerowe
i spływy kajakowe. Stowarzyszenie jest też aktywne
w organizowaniu imprez
integracyjnych i kulturowych; koncertu JarognieLuty 2013

wa Mikołajczaka połączonego z recytacją wierszy
poetki Marii Magdaleny Pocgaj, koncertu z poezją Jana Kochanowskiego „Kto mi dał skrzydła”, konkursu recytatorskiego „Jan Kochanowski – proboszcz Kicina”, wystawy fotograficznej
„Misterium Męki Pańskiej w obiektywie Zygmunta Gajewskiego” czy wycieczki do Czarnolasu.
Stowarzyszenie jest także współorganizatorem
kicińskiego Misterium Męki Pańskiej i rodzinnych festynów połączonych z „pchlim targiem”,
wydaje też „Zeszyty Kicińskie” i „Wieści Kicińskie”. Ponieważ celem Stowarzyszenia jest
ochrona środowiska, dlatego jest ono też czynnie
zaangażowane w działania wymierzone przeciwko budowie fabryki Bros na granicy wsi Kicin i
Janikowo.
Na ostatnim posiedzeniu zarządu Stowarzyszenie podjęło decyzję o przeznaczeniu kwot
otrzymanych z wpłat z 1% Państwa podatku na
współfinansowanie nagród dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Kicinie reprezentujących tę placówkę w konkursach na szczeblu gminnym oraz
wyższym, oraz na pokrycie kosztów koncertu Pro
Sinfoniki dla naszych dzieci uczących się w szkole w Kicinie (najbliższy koncert odbędzie się 4
lutego). Część uzyskanych z tego tytułu środków
finansowych zostanie przeznaczona na sfinansowanie nowego, poszerzonego historycznego
opracowania na temat zabytkowego kościoła w
Kicinie i wsi Kicin, które przygotuje historyk dr
Jacek Kowalski oraz na obchody 750-lecia Kicina, które będą organizowane w 2016 r. Zaplanowane zostały pieniądze na dofinansowanie biegów na orientację oraz na wydanie „Zeszytów
Kicińskich” poświęconych historii Szkoły Podstawowej w Kicinie. Pozostała część środków
zostanie natomiast przeznaczona na kontynuacje
działań zmierzających do zablokowania budowy
fabryki Bros.
Mamy też wiele innych planów na przyszłość i przed nami jeszcze sporo wyzwań, które
chcielibyśmy realizować.
Jednakże w naszej działalności często napotykamy na prozaiczne
ograniczenia, jak choćby
natury finansowej. Nasze
Stowarzyszenie – jak
każda tego typu organi19
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zacja pożytku publicznego non-profit, działa tylko dzięki pasji i społecznej pracy ludzi ją tworzących, a większość naszych działań wymaga ponoszenia nierzadko sporych nakładów pieniężnych, które finansowane są w 100% z datków
ludzi dobrej woli oraz składek członkowskich.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wsparcie oraz o rozpropagowanie naszej idei wśród swoich przyjaciół i znajomych, zapraszając Was jednocześnie do osobistego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. Dla
każdego drzwi nasze stoją otworem i każda pomoc spotka się z naszą radością i wdzięcznością.
Doskonałą okazją ku temu jest wzięcie udziału w
jednym z naszych spotkań lub też możliwość finansowego wsparcia naszej inicjatywy przy okazji rozliczania się z fiskusem za rok 2012. Macie
Państwo wówczas okazję zadecydować o przeznaczeniu 1% płaconego przez siebie podatku
właśnie na rzecz Stowarzyszenia Len realizującego projekty związane z naszymi lokalnymi inicjatywami, do czego gorąco zachęcamy. Wybierając
Stowarzyszenie w zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać do odpowiedniej rubryki nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic – LEN i KRS
0000299918. Dziękujemy.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu na stronie
www.kicinlen.pl.

utylizowane w pierwszej kolejności, a nie jest to
sprecyzowane przez Bros. Ponadto uwagi do raportu mówią o tym, że nie zostały przeprowadzone dokładne badania tzw. tła zanieczyszczeń
(Bros nie zamówił w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska potrzebnych do badania
danych).
Zauważono również, że zakładany poziom hałasu w nocy jednak przekroczy dopuszczalne
normy. Analitycy firmy Eko-Projekt zarzucają
Brosowi, że albo nie rozróżnia pojęć z dziedziny
akustyki, albo celowo stosuje je zamiennie, aby
wykazać brak wpływu wzrostu natężenia ruchu.
Inwestor w ogóle pominął fakt, że skoro praca
zaczyna się o godz. 6:00, a kończy o g. 22:00, to
ruch samochodowy będzie odbywał się w porze
nocnej (bo przed g. 6:00 i po g. 22:00) i w związku z tym wzrośnie natężenie ruchu.
Nawet po uzupełnieniach Raport nie przed-

H.K.

Co nas boli.
Nawet po uzupełnieniach Raport Brosa
nierzetelny. Rozprawy banerowe w toku.
Stowarzyszenie Len w ostatnich dniach stycznia otrzymało uzupełnienie1 „Analizy Raportu
oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo –
produkcyjnej z częścią biurową przez firmę Bros
sp.j.”, wykonanej przez niezależną firmę – EkoProjekt, czyli po prostu uzupełnienie przez zewnętrznych analityków uwag krytycznych do
dokumentu, w którym Bros opisuje swoją inwestycję (uwagi te zostały sporządzone już po uzupełnieniu Raportu przez inwestora, na skutek
dziesiątek zarzutów wysuwanych wobec pierwotnej jego wersji).2
Autorzy opracowania wypunktowują nieścisłości w Raporcie Bros – dotyczą one po pierwsze śmieci elektronicznych, które powinny być
20
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stawia rzetelnych danych o wpływie studni
chłonnych na wody gruntowe. Analitycy z EkoProjekt są zdania, że studnie zmienią znacząco
stosunki wodne na terenie inwestycji. Tu przypominam, że w lecie 2012 r. dokonano odwiertów w glebie, ale jedynie do głębokości 4 m. Natomiast studnie chłonne przewidziane przez Bros
będą miały głębokość co najmniej 4,7 do 5,4 m!
Inwestor zatem nie ma wiadomości czy i jak zanieczyszczenia ze studni chłonnych mogą wpłynąć na glebę, bo nie przeprowadził wystarczająco
głębokich odwiertów! Nie ma zatem żadnej pewności, że zakład nie naruszy stosunków wodnych
(czyli po prostu nie wiemy czy nie zanieczyści
gleby i wody), bo nie przeprowadzono wiarygodnych badań.
W II połowie stycznia odbyły się również już
dwie następne rozprawy z powództwa Bros o
naruszenie dób osobistych w tzw. sprawie banerowej, o której już też szeroko pisaliśmy w zeLuty 2013
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szłym roku. Jedna z tych rozpraw została odroczona do 4 kwietnia (g. 8.30, s. 228, budynek
sądu przy Al. Marcinkowskiego), o terminie drugiej zostaniemy poinformowani. Z kolei kontynuowana będzie
już niedługo rozprawa z listopada
– odbędzie się 6
lutego o godz.
8.30 w tej samej
sali. Prosimy o
zapamiętanie
terminów i o podtrzymanie na duchu (także poprzez swoją obecność w sądzie)
stawianych przed wymiar sprawiedliwości naszych sąsiadów. Aby gorzko podsumować powyższe informacje, cytuję w całości tekst przeprosin, których domaga się pełnomocnik firmy
Bros od mieszkańców Kicina (ma być wywieszony w sposób widoczny na ogrodzeniu w ciągu 5
dni od uprawomocnienia się orzeczenia, czyli
póki co nie wiadomo od kiedy, na okres 30 dni):
„Oświadczam, że godząc się na umieszczenie od
czerwca 2012 r. na mojej nieruchomości baneru
zawierającego nieprawdziwe oskarżenie, naruszyłem dobre imię spółki Bros, za co przepraszam”.
Treść oświadczenia miałaby być wydrukowana
czarna czcionką na białym tle, zajmując co najmniej 3/4 powierzchni baneru, a jego powierzchnia ma być identyczna z tym zawierającym protest. Ciekawe jaki będzie wyrok sądu. Czy będzie
upokarzający dla mieszkańców Kicina?
pirogov
1
O uwagach do Raportu firmy Bros pisaliśmy dokładnie w ostatnim, świątecznym numerze Naszego Patrona. Dostępne również
na kicinonline.pl 2 Źródło: Eko-Projekt – Doradztwo w Ochronie
Środowiska, „Analiza – Raport oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo –
produkcyjnej z częścią biurową przez firmę Bros sp.j. na działkach nr 10/10, 10/41, 10/42, 10/45, 10/43 w Janikowie w gminie
Swarzędz”. Data sporządzenia dokumentu: 23.01.2013 r.
Od red.: W momencie oddawania numeru do druku (31 stycznia)
w Ośrodku Kultury w Swarzędzu rozegrała się rozprawa administracyjna z udziałem społeczeństwa dotycząca oceny oddziaływania na środowisko inwestycji firmy Bros – hali magazynowoprodukcyjnej. Stronami był Urząd Gminy Swarzędz, Bros i
mieszkańcy. Relację z tej rozprawy przedstawimy parafianom w
marcowym numerze Naszego Patrona. Wszelkie informacje na
bieżąco na kicinonline.pl.
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Co nas boli.
Skażona woda w Kicinie i okolicy
Boli nas świadomość fatalnej jakości wody w
naszych kranach i jej wpływu na nasze zdrowie i
samopoczucie. Woda ma od pewnego czasu stęchłą, gnilną woń i fatalny smak. Nieraz trudno się
w takiej wodzie umyć, nie mówiąc już o psychicznym przełamaniu się do spożycia napojów
przygotowanych na jej bazie. Mowa tutaj o wodzie rozprowadzanej wodociągami po Kicinie i
Klinach, Mielnie, Dębogórze (z wykluczeniem
osiedli tzw. niemczykowskich). Ten stan rzeczy
trwa już niestety od ponad 2 miesięcy i występuje
z różnym nasileniem, szczególnie ujawniając swą
dokuczliwość w wyższych temperaturach otoczenia. Jego pojawienie się związane jest z faktem
prowadzenia prac kanalizacyjnych w różnych
miejscach naszej gminy i prawdopodobnie występującymi w związku z tym lokalnymi uszkodzeniami sieci wodnej (np. rozerwanie instalacji).
Z tego też powodu mogą dostawać się do rur zanieczyszczone wody podskórne niosące szkodliwe substancje i bakterie pochodzące m.in. z nieszczelnych szamb, także z budynków inwentarskich, nawożonych pól itp.
24 stycznia 2013 r. na stronie Urzędu Gminy
Czerwonak pojawił się komunikat Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
informujący mieszkańców wymienionych miejscowości o pogorszeniu jakości mikrobiologicznej wody ze względu na obecność w niej bakterii
grupy coli. Zainteresowanych pełnym tekstem
komunikatu odsyłamy do strony internetowej
UG.
Ciekawi nas czy ze strony odpowiedzialnych
w tej kwestii pracowników instytucji/urzędów
począwszy od tych, którzy odpowiadają bezpośrednio za techniczną sprawność wodociągów,
także za jakość dostarczanej wody a skończywszy
na tych, którzy zobowiązani są do w miarę bezzwłocznego i rzetelnego informowania mieszkańców o wszelkich kryzysowych sytuacjach, dochowano odpowiednich procedur. Szkoda, że
komunikat Inspektora Powiatowego pojawił się
dopiero teraz (24 stycznia), z taką dużą zwłoką
czasową od momentu wystąpienia zjawiska sygnalizującego możliwość wystąpienia skażenia
bakteryjnego. Niepoważne jest chyba twierdzenie
czy raczej oczekiwanie, że chlorowanie wody
zlikwiduje problem. Owszem przez kilka dni
21
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wodę można w ten sposób dezynfekować – do
kolejnego badania laboratoryjnego. Mieszkańcy
mają prawo oczekiwać i oczekują na pełną informację o znalezieniu przyczyny skażenia wody
wodociągowej bakteriami coli. Firma budująca
kanalizację i firma dostarczająca wodę zapewne
zdają sobie sprawę z wagi problemu. Jednocześnie w przeprowadzonej z nami rozmowie telefonicznej firma Meliopoz zapewniła, że nie doszło
do skażenia ujęcia wody, co byłoby dość poważne, a tylko do skażenia instalacji wodociągowej.
„Ta sytuacja to mniejsze zło, bowiem nastąpiło
na skutek zerwania rury i tym razem ma charakter
stosunkowo krótkotrwały” (z rozmowy telefonicznej).

Bakteria E.Coli

źródło: wikipedia

Należy dodać, że niemal wszyscy płacimy za
określone media, w tym także za wodę, wszyscy
płacimy podatki i to niemałe, z których opłacane
są pensje urzędników, więc należałoby z ich strony oczekiwać działań przyjaznych mieszkańcom i
przed wszystkim skutecznych. Czy mieszkańcy
mogą liczyć w przyszłości na obniżenie rachunków za wodę? Wszak dostarczany produkt nie
jest pełnowartościowy. Sporo osób dla celów
konsumpcyjnych kupuje wodę konfekcjonowaną,
co dodatkowo obciąża domowy budżet. Warto
przytoczyć kilka wypowiedzi z forum internetowego dotyczących powyższego tematu:
***
Nikt nie mówi o dojściu do sedna sprawy czyli
wykryciu źródła tego skażenia. Ten sztab kryzysowy powinien natychmiast zlecić badanie:1.
szczelności szamb przez porównanie zużycia wody i rachunków za wywóz nieczystości (w okresie
jesienno-zimowym powinno to być jak 1:1 bo
ogródków się nie podlewa zimą. 2. innej ewentualnej przyczyny – i tu mój typ pada na mieszkań22

ców, którzy wiaderkami wylewają nieczystości do
stawu.(J.)
***
Po uważnym przeczytaniu powyższego artykułu, po przemyśleniu okoliczności, przyczyn i
ewentualnych następstw ośmielam się: 1. zaproponować, aby do wody zawierającej bakterie Coli
dodać wodę zawierającą bakterie Pepsi. Wtedy
jako jedyni w Polsce będziemy mieli w kranach
Pepsi-Colę. 2. wskazać przyczynę pojawienia się
bakterii Coli – zbyt szybkie tempo zakładania
kanalizacji. Kilkakrotnie zwracałem się do tych
panów, aby zwolnili z pracami co powiększy higienę wykonywanych połączeń kanalizacyjnych.
Za każdym razem słyszałem odpowiedź: gonią
nas terminy, a my chcemy skończyć przed terminem. I teraz są tego skutki. Łączę się z Mieszkańcami Kicina, zarówno z tymi, którzy już stali się
szczęśliwymi nosicielami bakterii jak i z tymi,
którzy nie podzielają tego przekonania bądź nie
są tegoż świadomi. Centralna Oczyszczalnia
Ścieków... Spalarnia... Bros... bakterie Coli... o
mało co blok socjalny w Kozich... Ciekawe co
jeszcze nastąpi? W końcu jesteśmy otuliną... Poznania.(A.)
***
Paradoksalnie okazuje się, że bezpieczni teraz
są mieszkańcy osiedli niemczykowskich, bo skoro
nie buduje się im kanalizacji, to też nie zatruwa
się wody. Ale chyba coś jest nie tak, tyle procedur, tyle wykształconych ludzi i system prawny
udoskonalany przez kolejne sejmy, inspektoraty,
dyrekcje, powiaty, sztaby, normy – i nic nie działa
tak jak powinno.(Beata)
oprac. gzal., J.K.
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Intencje mszalne

Intencje mszalne – luty 2013
01.02. pierwszy piątek miesiąca
17.00 o dary Ducha Świętego dla Wojciecha
18.00 † Irena Kaczmarek – od sąsiadów z ul. Suchej
02.02. święto Ofiarowania Pańskiego
10.00 w intencji Sióstr zakonnych: Franciszki
Krzyżańskiej i Urszuli Mandziak
14.00 Msza św. chrzcielna
18.00 w 18 r. urodzin Marceliny
03.02.
8.00 † Stefan Śrama, Daniela, Kazimierz
Fundament, Zofia Zimniak
10.00 † Stanisław Stoiński
12.00 za Parafian
18.00 † Marian Chinalski – od mieszkańców
z ul. Łanowej
04.02.
18.00 w pewnej intencji
05.02.
8.00
06.02.
18.00 † Marian Knypiński – od mieszkańców
Janikowa
07.02.
18.00 † Irena Kaczmarek
08.02.
16.00 Msza św. chrzcielna
18.00 † Irena Kaczmarek – od II Róży Różańcowej
09.02.
18.00 zmarli z rodzin Lesiczków, Mirosława, Józef,
Tadeusz Gronowscy
10.02.
8.00
10.00
12.00
18.00

† Zofia, Jan, Edward
† Stanisław Stoiński
† Maria Kędziora
† Wojciech Sagurski

11.02.
10.00 za chorych
18.00 † Halina Gabryelska
12.02.
18.00 dziękczynna – w r. małżeństwa oraz z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla Rodziny
13.02. Środa Popielcowa
10.00
17.00 † Stanisław Stoiński
19.00 † Kazimiera i Edmund Kaczmarkowie
14.02. święto Świętych Cyryla i Metodego
18.00 w intencji śp. Józia – od Uczniów kl. III a
z Wychowawcą i Rodzicami

Luty 2013

15.02.
18.00 o łaskę uwolnienia i uzdrowienia
16.02.
18.00 † Zdzisław Buśko – w 5 r. śmierci, Czesława
i Stanisław Gajewscy
17.02.
8.00 † Wiesław Koźma – od mieszkańców
Janikowa
10.00 † Ryszard Pawlak
12.00 † Stanisław Stoiński
18.00 † Wojciech Świątek
18.02.
18.00 † Beata Drgas – w 12 r. śmierci
19.02.
8.00
20.02.
18.00 † Stanisław Gronowski
21.02.
18.00 † Stanisław Gronowski
22.02.
18.00 † Stanisław Stoiński
23.02.
18.00 † Marek Błażejewski
24.02.
8.00 † Stanisław, Aleksy, zmarli z rodziny
Mandziaków
10.00 † Stanisław Stoiński
12.00 † Wiesław Koźma
18.00 † Irena Kaczmarek
25.02.
18.00 † Maria Terebelska
26.02.
8.00
27.02.
18.00 † Helena, Jerzy, Marian oraz zmarli z rodzin
Mądrych i Banachów
28.02.
18.00 dziękczynna z okazji urodzin
oprac. RS
Z ogromną radością informujemy, że redakcja miesięcznika
"Wierzeniczenia" wydawanego przez parafię św. Mikołaja
w Wierzenicy 26 stycznia 2013 r. otrzymała Nagrodę im.
Romy Brzezińskiej „Znak Dobra” – za budowanie wspólnoty mieszkańców . Nagrodę „Znak Dobra” otrzymują autorzy
piszący na temat dobra rozumianego szeroko, postaw prospołecznych, proludzkich i proobywatelskich. Tegoroczna
edycja była siódma z kolei. Fundatorem wyróżnienia jest
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i redakcja „Głosu
Wielkopolskiego”. Gratulujemy!
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1. Dekanacki Dzień Skupienia
Ministrantów w Kicinie,
XII 2012 (fot. G.Z.)
2. Roraty, XII 2012 (fot. B.T.)
3. Kolędowanie dzieci, XII 2012 (fot. G.Z.)
4. Spotkanie opłatkowe, I 2013 (fot. H.K.)
5. Misterium Wcielenia, I 2013 (fot. H.K.)
6. Odwiedziny duszpasterskie, I 2013
(fot. B.T.)
7. Msza św. Inaugurująca działalność
II Róży Różańcowej Rodziców, I 2013
(fot. H.K.)
8. Tablica informacyjna pod kościołem,
XII 2012 (fot. H.K.)
9. Szlak im. PTT pod Dziewiczą Górą
(fot. G.Z.)
10. Kropielniczki …, I 2013 (fot. G.Z.)
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